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Introduction

Durante pesquisa de campo sobre parasitos das brânquias de Schizodon fasciatus (Spix & Agassiz, 1829) (Anostomidae) do Rio Jari, um tributário do Rio Amazonas (Norte do Brasil), duas

novas especies de Urocleidoides Mizelle & Price, 1964 foram encontradas e descritas.

Materiais e métodos

Em março de 2018, 15 espécimes de S. fasciatus foram coletados usando redes de pesca no baixo Rio Jari, próximo ao distrito de Jarilândia, munícipio de Vitória do Jari, estado do Amapá, Brasil

(1°9'4.01"S; 52°0'53.22" W and 1°9'17.54 "S; 51°59'10.37"W). Nomes cientificos foram validados de acordo com Fricke et al. (2019), e a identificação dos peixes hospedeiros foram de acordo com Queiroz

et al. (2013).

Os arcos branquiais foram removidos e submetidos a água quente (65°C) e, em seguida, agitados vigorosamente e fixados em formalina 5%. No laboratório, todos os arcos branquiais foram

examinados em microscópio (Leica S6D) e os monogenéticos removidos. Alguns espécies de monogenéticos foram corados com tricrômicos de Gomori (Humason, 1979; Boeger & Vianna, 2006) e

montados em balsamo do Canadá para determiner as estruturas internas, enquanto outros foram montados em meio Hoyer ou Gray & Wess (Humason, 1979) para estudo das estruturas esclerotizadas.

As medidas dos monogenéticos, em micrômetro, foram obtidas de acordo com procedimentos descritos por Mizelle & Klucka (1953).

Resultads

Sumário taxonômico:

Classe Monogenoidea Bychowsky, 1937; Subclasse Polyonchoinea Bychowsky, 1937; Ordem Dactylogyridea Bychowsky, 1937; Dactylogyridae Bychowsky, 1933; Urocleidoides Mizelle &

Price, 1964; Urocleidoides jariensis n. sp. (Figura 1a-k) e Urocleidoides ramentacuminatus n. sp. (Figura 2a-j)

Figura 1. Urocleidoides jariensis n. sp. (a) Holótipo, montagem total (vista

ventral). (b) Órgão copulatório masculino. (c) Vagina. (d) Esclerito vaginal. (e)

Barra ventral. (f) Barra dorsal . (g) Gancho (par 5). (h) Gancho (par 1). (i) (pares

2, 3, 4, 6 e 7). (j) Ancora ventral. (k) Ancora dorsal.

Figura 2. Urocleidoides ramentacuminatus n. sp. (a) Holótipo, montagem total vista

dorsal). (b) Órgão copulatório masculino. (c) Vagina. (d) Esclerito vaginal. (e) Barra

ventral. (f) Barra dorsal. (g) Ganchos (pares 2, 3, 4, 6 e 7). (h) Ganchos (pares 1 e 5). (i)

Ancora ventral. (j)Ancora dorsal.

O presente estudo aumentou o número de espécies de Urocleidoides sensu stricto para 27, bem como de monogenéticos em peixes amazônicos, contribuindo assim para o conhecimento

da diversidade desses parasitos nessa importante região neotropical, que inclui uma grande, porém subestimada diversidade de Monogenea. No entanto, Urocleidoides é um dos gêneros mais

especiosos e taxonomicamente problemáticos entre os dactilogirídeos neotropicais. É possível que, no futuro, a posição taxonômica das espécies incertae sedis seja esclarecida com o auxílio de

estudos moleculares juntamente com análises morfológicas de holótipos e parátipos.
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